
 Okénko trhu

dnes max min %1D %6M
Eurozóna EUR 27,430 27,48 27,35 -0,02 -1,22

USA USD 24,460 24,76 24,36 -1,92 10,30
V. Británie GBP 37,747 38,14 37,69 -1,49 6,59
Švýcarsko CHF 26,161 26,30 26,05 0,05 13,67

Turecko TRY 9,212 9,17 9,32 -1,28 -7,91
Polsko PLN 6,816 6,84 6,77 -0,32 3,51

Maďarsko 100HUF 9,058 9,09 8,99 -0,11 0,57
Chorvatsko HRK 3,622 3,62 3,64 0,06 -0,06

Rumunsko RON 6,208 6,22 6,18 -0,16 -1,27
Rusko 100RUB 47,565 48,64 47,26 -1,58 -7,70

Ukrajina UAH 1,160 1,16 1,21 -3,60 -32,34
EUR/USD 1,120 1,12 1,11 0,66 -10,55
JPY/USD 118,840 119,15 118,47 -0,15 5,82

1D 1T 1M 3M 6M 1R
CZ 0,15 0,16 0,22 0,31 0,39 0,48

6M změna 0,00pb 0,00pb -0,05pb -0,04pb -0,02pb -0,03pb 
PRIBID 0,01 0,02 0,03 0,03 0,05 0,11

HU 2,19 1,80 1,80 1,70 1,70 1,69
6M změna 0,88pb -0,28pb -0,30pb -0,40pb -0,45pb -0,51pb 

PL 1,60 1,60 1,63 1,65 1,66 1,68
6M změna -0,48pb -0,43pb -0,37pb -0,31pb -0,29pb -0,26pb 

EUR -0,07 -0,09 -0,04 -0,01 0,06 0,17

6M změna -0,15pb -0,08pb -0,05pb -0,09pb -0,13pb -0,17pb 
PX DAX DJ EUR Nikkei DJ RTS UK 0,48 0,49 0,51 0,57 0,70 0,99

1D změna 0,27 0,47 0,10 -2,69 -0,41 0,04 USD 0,12 0,15 0,18 0,28 0,41 0,70
6M změna 4,73 23,15 16,30 18,92 3,71 -5,43 Sazby Libor a Euribor - poslední dostupný fixing z předchozího dne

3x6 6x9 9x12 3x9 6x12 12x24
CZ 0,30 0,26 0,27 0,36 0,35 0,98 1R 3R 5R 7R 10R 15R
HU 1,62 1,65 1,69 1,62 1,63 CZ 0,30 0,40 0,52 0,60 0,72 0,88

PL 1,66 1,64 1,65 1,68 1,66 HU 1,77 1,92 2,27 2,61 2,94 3,05
EUR 0,00 0,01 0,00 0,07 0,07 0,21 PL 1,65 1,91 2,14 2,27 2,41 2,54

EUR 0,09 0,15 0,30 0,45 0,65 0,85

Úrokové swapy, prodej v %, změny v procentních bodech (pb)

FRA je dohodou o budoucí úrokové sazbě vždy ve struktuře odxdo. Např. 6x9 
znamená za šest měsíců na tři měsíce. Kotované sazby jsou fixní, protistrana platí 
sazbu na trhu, respektive rozdíl mezi trhem a fixní sazbou. Kurzy jsou k času 
uzávěrky Okénka trhu. 

Úrokové swapy jsou smlouvou o výměně úrokových plateb, za předem stanovené fixní platby a 
za platbu vyplývající z aktuálních podmínek na trhu. 6M je změna za 6 měsíců v procentních 
bodech (pb(. Kurzy jsou k času uzávěrky Okénka trhu.

Chci znát týdenní prognózu a analýzu pro CZK Chci znát měsíční makroekonomickou prognózu pro ČR
Chci znát nejnovější ekonomické komentáře Chci si přečíst čtvrtletní Strategii CZ

Jedná se o dnešní fixing úvěrových sazeb Pribor, Bubor, Wibor, Euribor a Libor. Dále pak o 
nákupní sazbu Pribid. 6M je změna za 6 měsíců v procentních bodech (pb).Sazby FRA,  prodej v %
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Účetní kurzy české koruny a klíčové parity

Hodnota "dnes" je fixing ČNB. Max. a min. odráží extrémy za posledních 24 hodin. %1D je 
denní % změna, %6M je % změna za 6 měsíců.  U UAH/CZK, EUR/USD a JPY/USD jsou 
aktuální hodnoty k času uzávěrky Okénka trhu.

Peněžní trh, fixing v %, změny v procentních bodech (pb)

Burzovní trhy, Praha, Frankfurt, Tokio, N.Y., Moskva

Ze včerejšího vyjádření Fedu vyšlo najevo, že Fed vnímá 
zpomalení tempa amerického HPD v 1. čtvrtletí na 0,2 % 
(č/č, anualizované) jako výjimku z řady jinak slušně 
rostoucí ekonomiky způsobenou jednorázovými faktory jako 
nepříznivá zima a stávky v docích na západu USA. Zároveň ale uvedl, 
že první zvýšení sazeb bude záviset na vývoji na trhu práce. 
Pravděpodobnost, že by došlo k prvnímu zvýšení sazeb již v červnu, se 
tak snížila na minimum. I kdyby došlo ke zvýšení sazeb v září, byla to 
podpora pro dolar, protože trh jej započítává jen z cca 1/3.

Euro-dolar dnes ještě „vstřebával“ včerejší vyjádření Fedu údaj za HDP. 
V průběhu dne fluktuoval v pásmu EUR/USD 1,110 – 1,125.

Jednání mezi Řeckem a jeho věřiteli se ve čtvrtek obnovily a podle 
zdroje Bloomberg předběžná dohoda by mohla být dosažena v neděli 
3. května. Připomeňme, že nejbližší zasedání Euroskupiny je 
naplánováno na 11. května a že Řecko potřebuje do 12. května splatit 
750 mil. eur IMF. 

Spotřebitelské ceny v eurozóně v dubnu (meziročně) 
stagnovaly, což bylo v souladu s průměrným odhadem trhu. Je to 
poprvé za poslední 4 měsíce, kdy spotřebitelské ceny v eurozóně 
meziročně neklesaly. Nezaměstnanost v eurozóně se v březnu 
oproti únoru nezměnila a pořád zůstává na 11,3 %. Trh čekal o 
desetinku nižší hodnotu. 

Viceguvernér ČNB V. Tomšík uvedl ve svém článku zveřejněném na 
stránkách ČNB, že je téměř nemožné v této chvíli říct, jak dlouho 
budou kurzové intervence ČNB trvat. Ohledně exitu z kurzového 
závazku Tomšík uvedl, že „pravděpodobně nejdřív dojde k opuštění 
kurzového závazku a teprve pak k změně hladiny měnově-politických 
sazeb“. Uvedl, že takový postup exitu by měl totiž tlumit tlaky na 
zhodnocování nominálního kurzu. Také dodal, že po opuštění 
kurzového závazku by se koruna neměla zhodnotit na úroveň z roku 
2013, kdy intervence byly spuštěny.

Česká koruna se odpoledne drží poblíž EUR/CZK 27,45. 

Ruská centrální banka na dnešním zasedání snížila 
úrokovou sazbu na 12,5 % z předchozích 14,0 %. Trh čekal 
mírnější snížení na 13,0 %. Rubl reagoval posunem k hladině EUR/RUB 
57,6. 
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